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Emanuel Lipschütz skall leda
Conscias säkerhetssatsning
IT-infrastrukturspecialisten Conscia Sverige utser Emanuel Lipschütz till chef för ett växande
cybersäkerhetsteam. Målet är att femdubbla omsättningen på området under de närmaste tre
åren med en utökad portfölj med erbjudanden inom cybersäkerhet, särskilt inom områden som
säkerhetsanalyser, klientskydd och managerade säkerhetstjänster. Femfaldigt Ciscoexpertcertifierade Emanuel Lipschütz har tidigare grundat nätverkssäkerhetsbolaget Netsafe
och blivit erkänd som en av de bästa Cisco utbildarna i världen.

– Digitaliseringen har länge ökat attackytorna. Nu görs cyberattacker varje dag och de syns i
svenska media i stort sett dagligen. Kostnaderna för säkerhetsrelaterade incidenter ökar dramatiskt
och alla kan drabbas, inte längre bara de största verksamheterna. Att blunda för riskerna eller enkelt
bygga bort dem går inte längre. Det krävs breda, effektiva säkerhetstjänster som vår SOC eller våra
molntjänster och det krävs expertis, och få slår Emanuel Lipschütz inom nätverkssäkerhet, säger
Conscias VD Lars Kyhlstedt.
– Under 23 år inom nätverkssäkerhet har jag aldrig sett en så spännande marknad, och jag är glad
över att få adressera den med ett erfaret expertteam och lösningar och säkerhetstjänster som
erbjuder ett mycket stort mervärde för kund. Vi ska växa snabbare än Conscia som helhet och
femdubbla verksamheten på tre år, säger Conscia Sveriges Cybersäkerhetschef och CTO Emanuel
Lipschütz.
Conscia Group, stödda av Nordic Capital, erbjuder 200 expertkonsulter och en bred portfölj av
lösningar och tjänster inom cybersäkerhet. Som en Cisco Gold Partner med 30 Cisco
expertcertifieringar bara i Sverige har Conscias konsulter extremt god kunskap om teknologin från
världens största leverantör av cybersäkerhetslösningar, Cisco.
Conscia har lång erfarenhet av att hjälpa säkerhetsmedvetna kunder såväl inom finans- som
offentlig verksamhet. Som Managed Security Services Provider (MSSP) kan Conscias experter
erbjuda skalbara säkerhetstjänster med minsta möjliga krav på kundens resurser och högsta möjliga
effekt. Conscias säkerhetslösningar och tjänster vilar på etablerade ramverk såsom MITRE, NIST,
ISO och CIS20.
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Om Conscia
Systemintegratören Conscia Sverige erbjuder kvalificerade lösningar och konsulttjänster med
spetskompetens inom Datakommunikation, Datacenter, IT-säkerhet, Molntjänster och
Operatörsnät. Vår egenutvecklade programvara CNS säkerställer tillgänglighet, prestanda och
Compliance för våra kunder. Vi är Guldpartner till Cisco, för andra året i rad Cisco Customer
Experience Partner i Sverige.
Conscia är ett kunskapsnätverk och en IKT-tjänsteleverantör som specialiserar sig på
cybersäkerhet, IT-infrastrukturlösningar och managerade tjänster. Som en expertrådgivare strävar
Conscia efter att stödja kundernas affärskritiska IT-infrastruktur över hela värdekedjan från design,
implementering och drift till optimering. Ambitionen stöds av djupgående teknisk kompetens och
insikter som visas genom den unika kundportalen, detta utgör också grunden för de bästa
kundupplevelserna och den högsta kundnöjdheten i branschen. Ett annat strategiskt mål för Conscia
är att vara den mest attraktiva arbetsplatsen för begåvade IT-infrastrukturspecialister i Europa. För
närvarande har Conscia Group mer än 750 anställda i sex länder (Danmark, Sverige, Norge,
Tyskland, Nederländerna och Slovenien), med en årlig omsättning på cirka 2,5 miljarder DKK (335
miljoner EUR). För mer information, besök Conscia.com/se
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